
          ESTADO DO RIO DE JANEIRO
         SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL R$

1 UNID. 3.000 41,00 123.000,00

2 UNID. 560 398,35 223.076,00

3 UNID. 2.000 87,31 174.620,00

4 FRASC. 1.000 71,07 71.070,00

5 CX 1.000 190,33 190.330,00

6 FRASC. 5.000 100,01 500.050,00

7 UNID. 1.500 112,08 168.120,00

8 UNID. 1.500 128,48 192.720,00

          PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/19-FMS – PROCESSO Nº 577/19

DATA DA ABERTURA: XX/XX/2019 ÀS XX HS
OBJETO: CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES  DE MATERIAIS DE CURATIVO PARA ATENDER 

OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE, A LEI Nº 8666/93 E O DECRETO MUNICIPAL 60/15

Atadura especial de 100% algodão com tela nobre, contendo uma trama mais fechada, com absorção e uma 
leve sensação de elasticidade, impregnada com pasta contendo óxido de zinco micronizado, possui também 
acabamento em suas bordas, diminuindo assim, a possibilidade de desfiamentos e partículas aderidas, 
medindo 10,2 x 9,14cm

Curativo de filme transparente de poliuretano, não estéril com adesivo acrílico, permeável ao oxigênio e 
vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias complementado por suporte quadriculado para 
mensurão de regiões, em rolo de 10cm x 10 mt, embalagem individual

Creme Protetor de barreira hipoalergênico para adultos e crianças na prevenção de irritação da pele na área 
de fraldas e outros, com óleo de girassol, triglicerídeos de cadeia média, óxido de zinco micronizado e 
vitamina E, apresentado em bisnaga com tampa flip-top sob pressão com 100g

Gel Dermoprotetor a base de AGE, vitamina A e E, lecitina de soja, triglicerídeos de cadeia média, óleo de 
copaíba, óleo de melaleuca, com tampa flip-top sob pressão, apresentado em bisnaga de 100g

Gaze rayon embebida em óleo dermoprotetor composto de AGE, vitamina A e E, óleo de copaíba e óleo de 
melaleuca, medindo 7,5x7,5cm. Caixa com 24 unidades

Gel para uso em feridas, composto de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina, carboximetilcelulose, 
glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm 
e TOC < 500 ppb, com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com laudos de: ação bactericida 
para pseudômonas, salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade 
cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente com 100 gr, flexível com 
bico próprio para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Registrado 
na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV.

Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com alta capacidade de 
absorção vertical, proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém prata iônica como 
componente ativo com liberação sustentada. Não adesivo. Face superior apresenta filme de poliuretano com 
impressão. Impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e sevindo de 
barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Tamanho 10x10cm

Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com alta capacidade de 
absorção vertical, proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém prata iônica como 
componente ativo com liberação sustentada. Não adesivo. Face superior apresenta filme de poliuretano com 
impressão. Impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e sevindo de 
barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Tamanho 15x15cm



9 FRASC. 800 247,09 197.672,00

10 UNID. 1.500 111,63 167.445,00

11 FRASC. 2.000 53,57 107.140,00

12 FRASC. 500 36,94 18.470,00

13 UNID. 2.000 141,09 282.180,00

VALOR TOTAL R$ 2.415.893,00

Gel Barreira de adesão hidratante para feridas com ação antisséptica, antifilogística, emoliente, composto por 
ácido linoléico, tocoferol, palmitato de retina, triglicerídeos dos ácidos caprílicos/capricho, alfa bisabolol, óleo 
de girassol, óleo de copaíba, cloridrato de polihexametileno biguanida 0,2%, lecitina de soja, álcool 
cetoestearílico etoxilato, hodroxietil celulose lanolina, esterato de sorbitan, oleato de sorbitan. Embalagem 
em bisnaga de polietileno opaco com tampa flip-top no volume de 250g . Registrado na ANVISA como 
produto para saúde, classe de risco IV

Curativo de Hidrofibra c/ prata, 10x10cm cobertura de hidrofibra com prata, carboximetilcelulose e alginato de 
calcio e rico em ácido gulurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proprorcionam absorção local 
vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação 
em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm

Loção Oleosa a base de AGE , vitamina A e E, lecitina de soja, triglicerídeos de cadeia média, óleo de 
copaíba e óleo de malaleuca, apresentado em almotolia de 100 ml

Loção Cremosa hidratante a base de AGE, vitamina A e E, D-panteitnol, lecitina de soja, silicone, vaselina 
líquida, veículo aquoso, triglicerídeos de cadeia média, uréia, aloe vera que hidrata, revitaliza e melhora a 
elasticidade da pele, com tampa principal flip-top sob pressão em bisnaga de 100g

Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de polihexanida (PHMB), 
0,1% de betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com 
condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: ação bactericida para pseudômonas, 
salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação 
do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente com 350 ml, flexível com bico próprio para 
irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como 
produto para saúde, classe de risco IV

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Dois milhões, quatrocentos e quinze mil e oitocentos e noventa e três reais.



CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PREGOEIRO CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

1 - Da Entrega: deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, após a retirada da Nota de Empenho, no Almoxarifado Central situado na Rua Dr. Pereira dos Santos, s/n - centro - Itaboraí - RJ (atrás 
do restaurante popular) , de segunda a sexta – feira, no horário de 09 as 16:00 horas.

2 - Das Despesas: Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento dos mesmos.

3 – Métodos e estratégias de Suprimento: 
3.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, sendo emitido empenho para cada compra. 
3.2. Os materiais deverão ser entregues, rigorosamente, dentro das especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com 
aplicação das penalidades. 
3.3. Em hipótese alguma será aceito os insumos diferente do que foi cotado, que esteja em desacordo com avarias ou defeito de fabricação, ou que não atender as especificações do edital. 
3.4. O prazo máximo de entrega dos materiais deverá ser de até 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento do empenho. 
3.5. Os materiais entregue deverão apresentar o prazo de validade de no mínimo 24 meses após o mês de entrega no Almoxarifado Central.

4 - Da Proposta de Preço: Validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

5 - Das Condições de Pagamentos: O pagamento será em até 30 dias, após o adimplemento da obrigação mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo Almoxarifado Central.

6 – Das Obrigações da Contratada:
6.1. Efetuar a entrega dos materiais  em perfeitas condições, no prazo e local indicados, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia; 
6.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
6.3. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por 
fax, e-mail ou outro meio hábil. 
6.4. Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
6.5. Manter, durante toda a execução da ata de registro de preço , em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.6. Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferencia dos insumos hospitalares .
6.7. O fornecimento dos materiais , de cada nota de empenho, deverá ocorrer em parcela única. 
6.8. Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato. 
6.9. Arcar com todos encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas; 

7 - Da Legalidade: Todos os atos do presente instrumento sujeitam-se integralmente as normas da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, bem como suas alterações.
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